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REGULAMIN TELETURNIEJU PT. „VA BANQUE” 

Aktualizacja 29.09.2021 

 

Organizator Teleturnieju  

Teleturniej pt. „Va banque”, zwany dalej „Teleturniejem”, organizowany jest w ramach audycji 

telewizyjnej pod tym samym tytułem przez Telewizję Polską S.A., z siedzibą w Warszawie, 00-999, ul. 

Woronicza 17, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez 

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 

KRS 0000100679, o numerze identyfikacji podatkowej NIP 521-04-12-987 i kapitale zakładowym 

wpłaconym całkowicie w wysokości 286 596 500,00 zł, zwaną dalej „Producentem”, 

Uczestnicy Teleturnieju  

1. W Teleturnieju mogą brać udział osoby fizyczne, które ukończyły 18 rok życia, posiadają pełną 

zdolność do czynności prawnych oraz spełniają warunki niniejszego regulaminu.  

2. W Teleturnieju nie mogą brać udziału: 

a) pracownicy Producenta, 

b) współpracownicy Producenta, 

c) pracownicy i współpracownicy podmiotów biorących udział w przygotowaniu i produkcji 

Teleturnieju, 

d) osoby najbliższe wobec osób wymienionych w lit. a) -c), przez które rozumie się: małżonków, 

osoby pozostające w konkubinacie, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, powinowatych do drugiego 

stopnia, osoby pozostające w stosunku przysposobienia lub ich małżonków. 

 

Eliminacje  

1. Uczestnicy Teleturnieju wyłaniani są w trakcie eliminacji prowadzonych przez Producenta. Chęć 

udziału w Teleturnieju można zgłosić drogą poczty elektronicznej wysyłając zgłoszenie na adres: 

vabanque@tvp.pl. Przedstawiciele Producenta skontaktują się z wybranymi osobami i zaproszą do 

wzięcia udziału w eliminacjach, wskazując ich miejsce i termin.  

2. Etap Eliminacji jest obowiązkowy dla każdego zgłaszającego się kandydata i będzie polegał m.in. na 

wypełnieniu ankiety oraz odbyciu rozmowy kwalifikacyjnej w wyznaczonym przez Producenta 

miejscu i terminie. Podczas eliminacji będzie sprawdzana wiedza ogólna kandydatów, w formie 

zbliżonej do formuły teleturnieju, tj. poprzez zadawanie pytań do prezentowanych zagadnień oraz będą 

oceniane predyspozycje kandydatów do udziału w audycji telewizyjnej. Rozmowa kwalifikacyjna 

będzie rejestrowana za pomocą techniki telewizyjnej (utrwalenie w formie audiowizualnej).   

3. Kandydaci zaproszeni do udziału w eliminacjach obowiązani są do podpisania oświadczenia o treści 

określonej w załączniku do niniejszego regulaminu (zgoda na rozpowszechnianie wizerunku). 

4. Producent wytypuje, według swojego uznania, Uczestników, którzy wezmą udział w nagraniach 

odcinków Teleturnieju. 

5. Uczestnikom zakwalifikowanym do Teleturnieju Producent wysyła imienne zaproszenie na nagranie z 

podaniem miejsca i terminu nagrania. Zaproszeni Uczestnicy mają obowiązek telefonicznego bądź 

pisemnego potwierdzenia udziału w maksymalnie pięciu kolejnych odcinkach Teleturnieju, najpóźniej 

na 7 dni przed terminem pierwszego nagrania. Brak odzewu w tym terminie traktowany jest jako 

rezygnacja Uczestnika z udziału w Teleturnieju. 

6. Zgłoszenie chęci uczestnictwa w Teleturnieju oraz zakwalifikowanie do udziału w nim nie jest 

równoznaczne z udziałem w nagraniu Teleturnieju. 

7. Warunkiem wzięcia udziału w nagraniu Teleturnieju jest podpisanie regulaminu oraz udzielenie zgody 

na rozpowszechnianie wizerunku.  

8. Osoby wyłonione do wzięcia udziału w nagraniu Teleturnieju mają obowiązek punktualnego stawienia 

się na nagranie w określonym dniu i miejscu oraz dostosowania ubioru do wymogów produkcji 

telewizyjnej. Zakazany jest ubiór z widocznymi logotypami marek lub innymi napisami oraz 
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oznaczeniami. Zakazane jest również prezentowanie przez Uczestnika swojego stanowiska lub 

poglądów w sprawach politycznych, religijnych lub światopoglądowych.  

9. Uczestnicy eliminacji i Teleturnieju zobowiązani są do przestrzegania w obiektach, w których 

odbywają się eliminacje i nagrania, wszelkich zaleceń służb porządkowych oraz realizatorów, 

podyktowanych wymogami produkcji Teleturnieju, a także do przestrzegania przepisów BHP oraz do 

stosowania środków ochrony osobistej związanych z zabezpieczeniem przed rozprzestrzenianiem się 

wirusa SARS-CoV-2, tj. stosowanie masek ochronnych, mycie i dezynfekcja rąk, zachowanie dystansu 

społecznego oraz pozostałych zaleceń Producenta w powyższym zakresie. 

10. Nagranie Teleturnieju może zostać poprzedzone próbą. Próby będą rejestrowane za pomocą techniki 

telewizyjnej (utrwalone w formie audiowizualnej). 

11. Do nagrania nie będzie dopuszczona osoba pozostająca pod wpływem alkoholu, środków odurzających 

lub zachowująca się w sposób nielicujący z zasadami obowiązującymi u Producenta. Do nagrania nie 

będzie również dopuszczona osoba naruszająca zakazy, o których mowa w punkcie 8 powyżej. 

Decyzję o niedopuszczeniu do nagrania osoby podejmuje Producent.  

12. Uczestnicy zobowiązują się stosować do poleceń przedstawicieli Producenta na planie zdjęciowym w 

trakcie realizacji prób oraz zdjęć do Teleturnieju.  

13. Producent zobowiązuje się do nie ujawniania osobom trzecim informacji o osobach zgłaszających swój 

udział do Teleturnieju oraz o osobach zakwalifikowanych, o ile informacje te nie służą promocji, 

produkcji i emisji Teleturnieju. 

14. Producent nie pokrywa kosztów korespondencji, podróży, noclegów, diet, kosztu transportu oraz 

innych kosztów związanych z uczestnictwem w eliminacjach do Teleturnieju.  

Przebieg Teleturnieju  

Teleturniej to około półgodzinny quiz telewizyjny, w którym Uczestnicy walczą o nagrody pieniężne. 

Odpowiedzi (hasła) pojawiają się na monitorach elektronicznych na tablicy w studio i są odczytywane na 

głos przez Gospodarza Programu. Uczestnicy muszą ustnie podać poprawne pytanie do każdego hasła. Gra 

obejmuje trzy rundy: pierwszą, drugą i finał.  

Runda Pierwsza  

1. W rundzie pierwszej bierze udział troje Uczestników, którzy zajmują miejsca przy pulpitach w studio. 

Naprzeciw nich znajduje się tablica z sześcioma kategoriami oraz z pięcioma hasłami w każdej 

kategorii. Każde pole ma określoną wartość pieniężną – od 100 do 500 złotych. Zwycięzca 

poprzedniego odcinka wybiera jako pierwszy pole w określonej kategorii za określoną wartość 

pieniężną. W przypadku pierwszego odcinka oraz w przypadku braku zwycięzcy odcinka, gracz, który 

rozpoczyna, jest losowany i zajmuje stanowisko najbliżej prowadzącego.  

2. Zadaniem Uczestników jest podać właściwe pytanie do zaprezentowanych haseł. Jeśli Uczestnik nie 

odpowie pytaniem, Gospodarz Programu mu o tym przypomni – ale tylko w rundzie pierwszej. Przez 

całą grę Gospodarz Programu może natomiast prosić o doprecyzowanie/poprawienie sformułowanego 

pytania, jeśli merytorycznie było ono poprawne.  

3. Jeśli pytanie Uczestnika zostanie uznane za poprawne, stan jego konta powiększy się o kwotę 

przypisaną mu na tablicy gry.. Jeśli będzie uznane za niepoprawne, pieniądze zostaną odjęte z jego 

konta. 

4. Czas na udzielenie odpowiedzi wynosi 5 sekund. Jeśli pierwszy zawodnik udzieli niepoprawnej 

odpowiedzi, do gry mogą się zgłosić pozostali gracze.  

5. Wśród pól na tablicy ukryte jest jedno pole Premia. Pytanie do pola Premia formułuje tylko ten 

Uczestnik, który je wylosował. W grze o premię Uczestnik może obstawić określoną kwotę pieniędzy 

– minimum 10 złotych, maksymalnie tyle, ile dotąd zgromadził. Jeśli stan konta Uczestnika jest niższy 

niż najwyższa możliwa stawka za hasło w rundzie, zerowy bądź ujemny, Uczestnik może obstawić 

maksymalną kwotę przewidzianą za pojedyncze hasło w danej rundzie.  
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6. Teleturniej to gra na czas. Nie wszystkie pola muszą zostać odsłonięte przez Uczestników. Około 

minuty przed zakończeniem rundy Gospodarz Programu poinformuje Uczestników o kończącym się 

czasie.  

Runda druga  

W rundzie drugiej biorą udział ci sami Uczestnicy i obowiązują te same zasady, jak w rundzie pierwszej. 

Jedyną różnicą jest to, że wartość przypisana polom na tablicy jest dwukrotnie wyższa, niż w rundzie 

pierwszej, a wśród pól są ukryte dwa pola „Premia”. Grę rozpoczyna Uczestnik z najniższą wygraną po 

pierwszej rundzie. W przypadku remisu odbywa się losowanie. Nie sformułowanie pytania przez 

Uczestnika w ramach odpowiedzi jest kwalifikowane jako odpowiedź błędna. Liczy się również pierwsza 

odpowiedź Uczestnika. 

Runda finałowa  

1. Do rundy finałowej kwalifikują się Uczestnicy, którzy mają zgromadzone pieniądze na swoich 

kontach. Jeśli Uczestnik po dwóch rundach ma na koncie zero złotych lub kwotę ujemną, nie bierze 

udziału w rundzie finałowej. Jeśli wszyscy trzej Uczestnicy mają zerowe lub minusowe stany kont, 

runda finałowa nie odbywa się.  

2. Przed rozpoczęciem rundy finałowej Gospodarz Programu odkrywa kategorię finałową i informuje 

graczy, że muszą zdecydować w tajemnicy, jaką część swojej dotychczasowej wygranej postawią w 

finale. 

3. Każdy z Uczestników może zdecydować, że nie postawi nic, postawi jakąś część kwoty lub całość 

dotychczasowej wygranej.  

4. Każdy z Uczestników wprowadza wartość swojego zakładu w system elektroniczny. Wartość ta nie 

może już ulec zmianie.  

5. Gospodarz Programu czyta jedno hasło w finałowej kategorii. Uczestnicy mają 30 sekund na napisanie 

pytania finałowego.  

6. Po zadaniu poprawnego pytania obstawione stawki są dodawane do kont graczy, a w przypadku 

pytania nieprawidłowego lub braku pytania - odejmowane. Zwycięzca odcinka (osoba, która 

zgromadzi najwięcej pieniędzy) otrzymuje nagrodę pieniężną w wysokości zgromadzonej kwoty. 

Uczestnik, który zajmie drugie miejsce otrzymuje 1000 złotych (słownie: tysiąc złotych). Gracz, który 

zajmie trzecie miejsce nie otrzymuje nagrody pieniężnej, z wyjątkiem ewentualnej nagrody 

pocieszenia (rzeczowej). O przyznaniu nagród pocieszenia decyduje Producent.    

7. W przypadku remisu w grze o zwycięstwo w odcinku przewidziane są dodatkowe zadania w nowej 

kategorii, bez przypisanej wartości pieniężnej. Tylko zadanie, które rozstrzygnęło wynik rywalizacji, 

jest zaprezentowane w audycji. W przypadku remisu między zawodnikami walczącymi o miejsce 

drugie (nawet, jeśli stan kont graczy po finale wynosi 0 złotych), miejsce drugie zdobywa gracz, który 

zgromadził więcej środków na koncie po drugiej rundzie gry. 

8. Zwycięzca danego odcinka Teleturnieju przechodzi do kolejnego odcinka. Uczestnik może wziąć 

udział w pięciu odcinkach programu i/lub zdobyć łączną kwotę maksymalną 100 000 zł (słownie: sto 

tysięcy złotych) we wszystkich odcinkach teleturnieju w których bierze udział. 100 000 zł to wygrana 

maksymalna, nawet jeśli w odcinku uczestnik zgromadzi wyższą kwotę.  

Postanowienia ogólne 

1. Wszyscy Uczestnicy odcinków tracą możliwość uczestnictwa w kolejnych odcinkach Teleturnieju 

przez osiem miesięcy od dnia emisji ostatniego odcinka Teleturnieju z ich udziałem. 

2. Producent zastrzega sobie możliwość organizowania odcinków specjalnych, w tym odcinków z 

gwiazdami lub finału sezonu/turnieju mistrzów, w których wystąpią wybrani Uczestnicy, którzy 

wygrali  najwyższe nagrody pieniężne.  

3. Nad przebiegiem Teleturnieju nadzór sprawują sędziowie powołani przez Producenta, którzy 

nadzorują przebieg Teleturnieju. Po każdym odcinku sporządzany jest i podpisywany pisemny 

protokół, określający wygrane nagrody.  
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4. Jeśli z jakichś powodów odcinek Teleturnieju nie zostanie wyemitowany albo nośnik z audycją 

zostanie zgubiony lub przypadkowo skasowany, Uczestnicy otrzymają nagrody wygrane w tym 

odcinku Teleturnieju.  

5. Jeśli Uczestnicy uznają, że w trakcie gry został popełniony błąd, muszą niezwłocznie przerwać grę i 

powiadomić o tym Gospodarza programu. Wszelkie wątpliwości należy zgłosić sędziom zanim 

rozpocznie się kolejna runda lub kolejny odcinek. Żadne zażalenia czy pytania nie będą rozpatrywane 

po rozpoczęciu kolejnej rozgrywki.  

6. Wszystkie decyzje Producenta są ostateczne.  

Reklamacje 

1. Reklamacje Uczestników związane z przebiegiem Teleturnieju mogą być złożone wyłącznie w formie 

pisemnej (wraz z uzasadnieniem) i doręczone na adres Producenta w terminie 7 dni od daty 

zakończenia realizacji odcinka Teleturnieju, którego dotyczy reklamacja. Reklamacje doręczone po 

upływie tego terminu nie będą rozpatrywane. W przypadku przesłania reklamacji za pośrednictwem 

poczty, decyduje data stempla pocztowego. 

2. Uczestnik składający reklamację zostanie poinformowany o sposobie jej załatwienia w terminie 14 dni 

od daty wpływu reklamacji do Producenta. 

3. Reklamacje rozpatruje komisja powołana przez Producenta. Decyzja komisji odnosząca się do 

zgłoszonej reklamacji jest ostateczna. 

Nagrody 

1. Za rozliczenie i przekazanie nagród odpowiada Producent.  

2. Nagroda pieniężna zostanie wypłacona na konto bankowe podane przez Uczestnika, po potrąceniu 

podatku od nagród, o ile będzie on należny, w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami 

prawa.  

3. Nagrody pocieszenia (rzeczowe) zostaną przesłane za pośrednictwem poczty na adres podany przez 

Uczestnika lub przekazane do rąk własnych bezpośrednio po rejestracji odcinka. 

4. Producent wypłaci/prześle Uczestnikowi nagrodę w terminie 2 miesięcy od dnia emisji odcinka 

Teleturnieju, którego dotyczy nagroda, nie później jednak niż w terminie 6 miesięcy od daty nagrania. 

W przypadku wpłaty na konto o zachowaniu terminu decyduje data obciążenia rachunku bankowego 

Producenta, w przypadku nagrody przesłanej pocztą decyduje data stempla pocztowego.  

5. Wartość i asortyment ufundowanych nagród ma charakter ostateczny i nie podlega zamianie na inne 

przedmioty. 

 

Dane osobowe Uczestników  

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Teleturnieju jest jego Producent, czyli Telewizja 

Polska S.A. z siedzibą przy ul. J. P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa. 

2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są na podstawie: 

a) art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie, tj. zgody 

Uczestników udzielonej poprzez wysłanie zgłoszenia mailowego w celu wzięcia udziału w 

eliminacjach do Teleturnieju, 

b) art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia – w celu realizacji umowy (akceptacja niniejszego regulaminu, 

umowy dotyczące przeniesienia praw autorskich lub praw pokrewnych), 

c) art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia – na podstawie obowiązku wynikającego z przepisów prawa 

(przepisy rachunkowo-podatkowe w związku z przekazaniem nagrody). 

3. Dane osobowe zgromadzone w celu przeprowadzenia Teleturnieju przetwarzane są zgodnie z 

wymogami Rozporządzenia, a także obowiązujących przepisów krajowych oraz traktowane są jako 
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baza danych o wysokim stopniu bezpieczeństwa, przechowywana na serwerze zabezpieczonym 

zarówno przed dostępem zdalnym (informatycznym), jak i fizycznym.  

4. Dane osobowe zawarte w zgłoszeniach mailowych będą usunięte niezwłocznie po zakończeniu 

eliminacji do Teleturnieju bądź w momencie odwołania zgody co będzie jednoznaczne z rezygnacją z 

udziału w eliminacjach. W przypadku osób, które nie przeszły ostatniego etapu eliminacji ich dane 

osobowe podane w ankiecie castingowej oraz oświadczeniu, będą przechowywane do momentu 

podjęcia decyzji przez Producenta o zakończeniu przeprowadzania eliminacji do Teleturnieju,  

5. Dane osobowe Uczestników, którzy otrzymają nagrody, przechowywane będą  przez 5 lat od końca 

roku obrotowego, w którym doszło do przekazania nagrody. 

6. Wizerunki Uczestników w postaci nagrań Audycji (audio-wideo) będą przetwarzane przez 

Administratora przez czas nieokreślony, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych. 

7. Wskazane wyżej terminy mogą ulec przedłużeniu w przypadku dochodzenia, ustalenia lub obrony 

przed ewentualnymi roszczeniami. 

8. Uczestnicy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Uczestnicy posiadają również prawo do 

wycofania w każdym czasie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, co nie wpływa na 

legalność przetwarzania danych osobowych przed jej wycofaniem. Realizacja powyższych uprawnień 

możliwa jest po uprzednim kontakcie pod adresem rodo@tvp.pl, a także pocztą tradycyjną pod 

adresem Telewizja Polska S.A. ul. J. P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa, z dopiskiem „do Inspektora 

Ochrony Danych/Va banque”. 

9. Uczestnicy posiadają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uznają, iż przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.  

10. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można kontaktować się mailowo, pod adresem 

rodo@tvp.pl, a także pocztą tradycyjną pod adresem Telewizja Polska S.A. ul. J. P. Woronicza 17, 00-

999 Warszawa, z dopiskiem „do Inspektora Ochrony Danych”. 

11. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest konieczne do wzięcia udziału w eliminacjach oraz 

nagraniach Teleturnieju. 

12. Dane osobowe Uczestników nie będą poddawane profilowaniu, ani zautomatyzowanemu 

przetwarzaniu. Telewizja Polska S.A. nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa 

trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane te mogą zostać udostępnione organom 

uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz zostanę powierzone w trybie art. 28 RODO 

Wykonawcy w celu przeprowadzenia eliminacji i organizacji Teleturnieju.  

Postanowienia ogólne 

1. Producent nie ponosi odpowiedzialności za: 

1) szkody spowodowane przez Uczestnika podczas nagrania Teleturnieju,  

2) przerwy w emisji audycji i organizacji Teleturnieju spowodowane awarią lub w wyniku innych 

problemów technicznych niezależnych od Producenta. 

2. Regulamin może ulec zmianie w każdym czasie. Zmieniony regulamin zostanie opublikowany na 

stronie internetowej Producenta. Jeżeli regulamin ulegnie zmianie na etapie nagraniowym, Producent 

powiadomi Uczestnika o takiej zmianie.  

3. Spory dotyczące Teleturnieju będą rozstrzygane w drodze polubownej. W przypadku braku 

możliwości polubownego rozwiązania sporu właściwym do jego rozstrzygnięcia będzie sąd według 

siedziby Producenta. 

4. Uczestnik zobowiązany jest do zachowania tajemnicy przebiegu i wyniku nagrania do momentu emisji 

odcinka na antenie Producenta. Uczestnik zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich 

informacji, które mogą naruszyć interes programowy, ekonomiczny, finansowy, prawny lub dobre 

imię Producenta.  

5. Nieodłączną częścią regulaminu jest oświadczenie, którego treść określona jest w załączniku do 

regulaminu. 
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6. Podpisanie oświadczenia, o którym mowa w ust. 5, jest równoznaczne z zawarciem umowy o 

uczestnictwo w Teleturnieju na zasadach określonych w regulaminie.  

 

 

                                                                   …………………………………………………………….. 

                                                                             /Czytelny Podpis Zawodnika: Imię i Nazwisko/ 


